
 
 ערכההה פעילות בעקבות הזזות של פונקציה ריבועיתתיק משימטיקה 

 כל הזכויות שמורות©  st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 ה אופקיתהזז: 2פעילות 

  שתי פונקציות לפניכם .1
2( )f x x ו- 

2( ) ( 1)g x x . 

  :הטבלת הערכים הבא אתשלימו ה   .א

3 2 1 0 –1 –2 –3 x 

       2( )f x x 

       2( ) ( 1)g x x  

 

לפניכם גרף הפונקציה  .ב
2( )f x x.   את גרף  רטטוש

הפונקציה 
2( ) ( 1)g x x  .באותה מערכת צירים  

 היעזרו בטבלה מסעיף א.

על גרף הפונקציה כל נקודה  .ג
2( ) ( 1)g x x  מתקבלת

הפונקציה גרף מהזזת נקודה שעל 
2( )f x x. 

 הוזזה כל נקודה, ולאיזה כיוון? יחידותבכמה 

 

ראה גרף הפונקציה יאיך י .א .2
2( ) ( 3)h x x ? 

 .קיפו את התשובה הנכונהה  שלימו וה  

הוא הזזה של גרף הפונקציה הגרף 
2( )f x x יחידות בכיוון: ימין/שמאל/מעלה/מטה. ___ -ב 

דקוד של הפונקציה ושמו את שיעורי נקודת הקר   ב.
2( ) ( 3)h x x  ___________. 
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לפניכם גרף הפונקציה  .3
2( )f x x . 

רטטו את גרף הפונקציה ש  כינו טבלה וה   .א

2( ) ( 2)g x x   

 באותה מערכת צירים.

 שלימו:ה   .ב

רף הפונקציה ג
2( ) ( 2)g x x   הוא הזזה של גרף

פונקציה ה
2( )f x x יחידות לכיוון _____ -ב ______. 

 דקוד של הפונקציהושמו את שיעורי נקודת הקר   .ג

2( ) ( 2)g x x  ___________. 

ראה גרף הפונקציה יאיך י .א .4
2( ) ( 1)h x x ?  

הוא הזזה של גרף הפונקציה הגרף : שלימוה  
2( )f x x יחידות בכיוון ___ -ב ._______ 

דקוד של הפונקציה ושמו את שיעורי נקודת הקר   ב.
2( ) ( 1)h x x  ___________. 

 

הגרפים הבאים הם הזזות של גרף הפונקציה  .5
2( )f x x .   שמו ייצוג אלגברי לכל גרף.ר 

 

 ייצוג אלגברי:__________ ייצוג אלגברי:___________

 

 . הזזה אופקיתאוגברה יתחו את קובץ גפ   .6

 .5 -ו 4, 2 ותשאללדקו את תשובותיכם וב  אחרי שינוי הפונקציה  ִעקבוגררו את הנקודה על סרגל הגרירה, 

 

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il
https://www.geogebra.org/m/xcxjtgna
https://www.geogebra.org/m/xcxjtgna

